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ميذ
لتل

ح ا
سال

( أمام العبارات التالية: ( أو عالمة ) أ ضع عالمة )

 )       ( 1 ال يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى حالة أخرى. 

)       ( 2 تختلف النظم البيئية باختالف طبيعة البيئة والكائنات التي تعيش فيها. 

)       ( 3 تعرف الكائنات التى تستطيع إنتاج غذائها بنفسها بالكائنات المنتجة للغذاء. 

)       ( 4 يتواجد الماء من حولنا في حاالت المادة الثالثة: الصلبة والسائلة والغازية. 

ب إذا حدث تسرُّب زيت بترول من إحدى السفن، وتسبب ذلك في موت األسماك والكائنات الدقيقة.

ما أثر ذلك على الطيورالبحرية؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................

أ أكمل الجمل التالية:
ح التداخالت بين الكائنات الحية وبعضها يُعرف بـ ...................................... 1 النموذج الذي يوضِّ

2 األكسجين المستخدم في أجهزة التنفس مثال للمادة ......................................

3 يعتبر المكتب من المواد ...................................... بينما البنزين من المواد ......................................

4 إنشاء مصانع في منطقة عشبية يؤدي إلى موت النباتات، فيحدث خلل في ...................................... 

ب يعتبر الصوت والكتاب والماء من أمثلة المواد. حدِّد الخطأ في العبارة.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثاني

السؤال الثالث

115االختبار   

أ اختر اإلجابة الصحيحة:
1 الكائنات ...................................... تلعب دوًرا في إعادة المواد العضوية مرة أخرى إلى النظام البيئي.

)د( آكلة اللحوم  )ج( المحللة  )ب( آكلة العشب  )أ( المفترسة 

2 التغيرات السلبية التي تطرأ على البيئة قد تسبب ...................................... الكائنات الحية. 

)د( ثبات  )ج( نمو  )ب( زيادة  )أ( انقراض 

3 كل ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ ......................................

)د( الكثافة  )ج( الوزن  )ب( المادة  )أ( الحجم 

4 يتحول المرجان إلى اللون ...................................... عند ارتفاع درجة حرارة الماء.

)د( األصفر  )ج( األبيض  )ب( األزرق  )أ( األحمر 

ب تتغذى بعض الكائنات على الحيوانات والنباتات الميتة وتقطعها إلى قطع أصغر.

ما اسم هذه الكائنات؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال األول
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لتل
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( أمام العبارات التالية: ( أو عالمة ) أ ضع عالمة )

 )       ( 1 يعتبر فقدان الموطن الطبيعي أحد األسباب الرئيسية النقراض الكائنات الحية. 

 )       ( 2 ال يمكن صب المواد السائلة، بينما يمكن صب المواد الصلبة في إناء. 

 )       ( 3 يجب العمل على حماية الكائنات البحرية عن طريق عدم إلقاء المخلفات البالستيكية بها. 

)       ( 4 الصقور والثعابين من الكائنات المحللة. 

ب توجد عدة أسباب أدت إلى تلوث البيئة وموت الكائنات الحية. حدِّد بعضها.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

أ اختر اإلجابة الصحيحة:

1 كل مما يلي يعتبر مادة ما عدا:

)د( الخشب  )ج( الهواء  )ب( الضوء  )أ( الماء 

2 عند غياب النمر الذي يتغذى على الغزال الذي يتغذى على العشب في سلسلة غذائية معينة ......................................

)د( تزداد كمية العشب  )ج( ال يتأثر الغزال  )ب( تقل أعداد الغزال  )أ( تزداد أعداد الغزال 

3 تساعد ................................... على إعادة تدوير العناصر الغذائية مرة أخرى فتزيد من خصوبة التربة.

)د( الكائنات المفترسة )ج( الكائنات المحللة  )ب( الكائنات المنتجة  )أ( الكائنات المستهلكة  

4 يأخذ الحليب شكل الكوب الموضوع فيه؛ حيث إن الحليب مادة ...................................

)د( متماسكة  )ج( سائلة  )ب( غازية  )أ( صلبة 

ر ذلك. ب تأكل السلحفاة البحرية الكثير من المواد البالستيكية. فسِّ
...............................................................................................................................................................................................................................................................

أ أكمل الجمل التالية:

1 يمثل البخار الذي يخرج من المكواة الكهربائية عند كي المالبس مثااًل لحالة المادة ............................

2 يسبب ............................ درجة حرارة الماء ابيضاض الشعاب المرجانية.

3 عندما تتداخل السالسل الغذائية مع بعضها تكوِّن ............................

4 عند وضع قطعة زبد صلبة في إناء على النار تتحول إلى الحالة ............................

ب تركت منى إناء به ماء في الشمس فترة، وعندما عادت لم تجد الماء في اإلناء. ما سبب ذلك؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

215االختبار   
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3االختبار   

( أمام العبارات التالية: ( أو عالمة ) أ ضع عالمة )

 )       ( 1 الكائنات الكانسة هي الحيوانات التي تتغذى على النباتات والحيوانات الميتة. 

)       ( 2 قد ينهار النظام البيئي بالكامل إذا اختفت منه النباتات. 

 )       ( 3 ال يؤثر الصيد الجائر على النظام البيئي. 

 )       ( 4 ال يمكننا رؤية الهواء ولكن يمكن مالحظة حركته مثل حركة األشياء عند هبوب الرياح. 

ب ما تأثير المخلفات البالستيكية التي تلقى في المحيطات والبحار على الكائنات الحية البحرية؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................

أ اختر اإلجابة الصحيحة:
1 إذا أصبحت الظروف المناخية ............................. فإن بعض أنواع الحيوانات التي تعيش في الصحراء قد تهاجر أو تموت.

ا  )د( باردة جدًّ )ج( مناسبة  )ب( دافئة  )أ( حارة 

2 جميع ما يلي من الكائنات المحللة، ما عدا ......................................

)د( صقر  )ج( الحلزون  )ب( فطريات  )أ( بكتيريا 

3 يؤثر ...................................... سلبيًّا على النظام البيئي.

)د( التحلل   )ج( االفتراس  )ب( المطر  )أ( التلوث 

4 تتميز المواد الصلبة عن المواد األخرى أنها ......................................

)ب( ذات شكل وحجم محدد  )أ( تأخذ شكل اإلناء الحاوي لها  
)د( يمكن سكبها   )ج( جسيماتها تتحرك في اتجاهات مختلفة  

ب توجد كائنات لها أهمية كبيرة الستعادة العناصر الغذائية للتربة، وبالتالي زيادة خصوبتها.

حدِّد هذه الكائنات.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

السؤال الثاني

15

أ أكمل الجمل التالية: 
1 تؤثر ...................................... الموجودة في المحيط سلبًا على المرجان عندما يبتلعها. 

2 كل ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ هو ......................................

3 المادة التي تتالصق جسيماتها وتتحرك ببطء هى المادة ......................................

4 تتغذى الفطريات والبكتيريا على ...................................... 

ب حدِّد فرًقا واحًدا بين جسيمات المادة السائلة، وجسيمات المادة الغازية.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال األول
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1 يحدث كل مما يلي عند صعود أدخنة المصانع بكمية كبيرة في منطقة بها العديد من الكائنات الحية ما عدا:

)ب( ارتفاع درجة حرارة الماء  )أ( انقراض بعض الكائنات الحية   
)د( زيادة عدد الكائنات الحية    )ج( تغير المناخ  

ن المادة من مجموعة من ...................................... 2 تتكوَّ

)د( البروتينات  )ج( العضالت  )ب( الجسيمات  )أ( الخاليا 
3 كل مما يلي من خصائص المادة السائلة، ما عدا ......................................

)ب( تأخذ شكل اإلناء الحاوي لها  )أ( تكون رطبة  
)د( تنفصل جسيماتها عن بعضها  )ج( جسيماتها متماسكة ولها نمط محدد  

4 كل مما يلي يؤدي إلى حدوث خلل في الشبكات الغذائية، ما عدا ...................................

)ب( زيادة عدد المفترسات  )أ( استرداد مأوى بعض الحيوانات   
)د( الجفاف  )ج( األمطار الغزيرة  

ب اشترت ليلى آيس كريم متجمد، وعندما وصلت إلى المنزل وجدته ذائبًا مثل الماء.
اذكر حاالت المادة التي يمكن استنتاجها من هذه العبارة.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أ أكمل الجمل التالية:
1 تتكون الشبكة الغذائية من نباتات وحيوانات آكالت ............................ وحيوانات آكالت ............................

غر. 2 تتكون ............................ من جسيمات متناهية الصِّ

3 المادة ............................ لها نمط مرتب وتحافظ على شكلها من التغير. 

4 تتغذى النسور على األرانب، فعند موت األرانب ............................ أعداد النسور. 

ب ارتفاع درجة حرارة المياه يؤدي إلى تحول الشعاب المرجانية إلى اللون األبيض.
ما أثر ذلك على الكائنات البحرية التي تتغذى عليها؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثاني

السؤال األول

415االختبار   

( أمام العبارات التالية: ( أو عالمة ) أ ضع عالمة )
 )       ( 1 إذا ماتت الحيوانات آكالت اللحوم تزيد كمية العشب، فيحدث خلل في الشبكة الغذائية. 

 )       ( 2 توجد المادة في ثالث حاالت مختلفة. 

 )       ( 3 يجب إعادة تدوير البالستيك بدالً من إلقائه في مياه البحر للحفاظ على الشبكات الغذائية في الماء. 

)       ( 4 المادة الغازية تنتشر لتمأل أي حاوية توضع فيها. 

ب ما أثر قطع أشجار الغابات من أجل بناء منازل أو منشآت صناعية في البيئة على كل من؟:
)ب( الشبكات الغذائية )أ( الكائنات الحية الموجودة بها 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث
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5االختبار   

( أمام العبارات التالية: ( أو عالمة ) أ ضع عالمة )

 )       ( 1 التلوث هو تغير في مكونات الهواء والماء والتربة مسببًا موت بعض الكائنات الحية. 

)       ( 2 يمكن التمييز بين المواد من حيث اللون ودرجة الصالبة والشكل. 

 )       ( 3 بناء الكباري والمنازل في المناطق العشبية يسبب خلاًل في النظام البيئي. 

 )       ( 4 تتكون الشبكة الغذائية من الكائنات المنتجة والكائنات آكالت العشب فقط. 

ب ماذا يحدث للشعاب المرجانية عند ارتفاع درجة حرارة المياه؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................

أ اختر اإلجابة الصحيحة:
1 يتسبب التأثير السلبي الناتج عن األنشطة البشرية في كل مما يأتي ما عدا ......................................

)ب( خلل في شبكات الغذاء  )أ( استعادة النظام البيئي 
)د( تلوث البيئة   )ج( موت الكائنات الحية  

2 جسيمات حالة المادة ...................................... تكون متباعدة وتتحرك بحرية تامة. 

)د( المتجمدة  )ج( الغازية  )ب( الصلبة  )أ( السائلة 

3 يمكننا مالحظة الهواء كمثال للحالة الغازية من خالل الضغط على ...................................... 

)د( علبة بالستيكية   )ج( قطعة خشب  )ب( بالون منتفخ  )أ( زجاجة زيت  

4 عند زيادة عدد المفترسات في الشبكة الغذائية ......................................

)ب( تزداد أعداد الفرائس  )أ( تقل الكائنات المنتجة  
)د( ال تتأثر الشبكة الغذائية   )ج( تقل أعداد الفرائس  

ب عند موت الكائنات المنتجة في نظام بيئي يحدث خلل في الشبكات الغذائية. ما سبب ذلك؟
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

السؤال الثاني

15

أ أكمل الجمل التالية:
1 الصلب والسائل والغازي ثالث ...................................... للمادة.

2 من أسباب حدوث خلل في الشبكات الغذائية ...................................... و...................................... واألمطار الغزيرة.

3 المادة التي تأخذ شكل اإلناء الموضوعة به، ولها حجم ثابت هي ......................................

4 يمكن إعادة الطاقة إلى البيئة مرة أخرى عن طريق الكائنات ...................................... 

ب يمكن التمييز بين حاالت المادة الثالثة عن طريق عدة خصائص. اذكر خاصية واحدة لكل حالة.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال األول
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1 إجابة االختبار

2 إجابة االختبار

3 إجابة االختبار

4 )ج( 3 )ب(	 	)أ(	 2 	)ج(	 1 أ 

ب الكائنات	الكانسة

   4   3   2  1 أ 

ب إلقاء	المخلفات	البالستيكية	في	البيئة	البحرية	–	الصيد	الجائر

	بقايا	الكائنات	الميتة 4 	الصلبة  3 	مادة	 2 	الجسيمات	البالستيكية	 1 أ 

ب جسيمات	المادة	السائلة	بعيدة	قلياًل	عن	بعضها	-	جسيمات	المادة	الغازية	تتحرك	بحرية	تامة.

السؤال األول

السؤال األول

السؤال األول

   4     3     2    1 أ 

ب تموت	الطيور	البحرية	أو	تهاجر	إلى	موطن	آخر.

السؤال الثاني

4 )ج( 3 )ج(	 	)أ(	 2 	)ب(	 1 أ 

ب ألنها	ال	تستطيع	التفرقة	بين	المواد	البالستيكية	وطعامها.

السؤال الثاني

4 )ب( 3 )أ(	 	)د(	 2 	)د(	 1 أ 

ب الكائنات	المحللة

السؤال الثاني

	النظام	البيئي	أو	الشبكة	الغذائية	 4 	الصلبة	–	السائلة	 3 	الغازية	 2 	الشبكة	الغذائية	 1 أ 

ب الصوت	ليس	مادة.

السؤال الثالث

	السائلة		 4 	الشبكة	الغذائية	 3 	ارتفاع	 2 	الغازية	 1 أ 

ب تحول	الماء	من	حالته	السائلة	إلى	حالته	الغازية.

السؤال الثالث

   4      3     2   1 أ 

ب قد	تسبب	موت	الكائنات	البحرية	فيحدث	خلل	في	النظام	البيئي.

السؤال الثالث
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4 إجابة االختبار

5 إجابة االختبار

	تقل 4 	الصلبة  3 	المادة	 2 	عشب	–	لحوم	 1 أ 

ب لن	يتوافر	غذاء	كاٍف	للكائنات	الحية	التي	تتغذى	على	الشعاب	المرجانية.

	المحللة 4 	الصلبة  3 2 الصيد	الجائر	-	التلوث  	حاالت	 1 أ 

ب المواد	الصلبة:	لها	شكل	وحجم	محدد.

المواد	السائلة:	لها	حجم	محدد	وتأخذ	شكل	الحاوية	الموضوعة	فيها.

المواد	الغازية:	ليس	لها	شكل	وال	حجم	محدد.

السؤال األول

السؤال األول

4 )أ( 3 )ج(	 	)ب(	 2 	)د(	 1 أ 

ب آيس	كريم	متجمد:	حالة	صلبة						الماء:	حالة	سائلة.

السؤال الثاني

4 )ج( 3 )ب(	 	)ج(	 2 	)أ(	 1 أ 

ب ألن	الكائنات	المستهلكة	لن	تجد	طعامها،	وبالتالي	تموت	كل	الكائنات	الحية	في	هذه	الشبكات	الغذائية.

السؤال الثاني

   4   3   2   1 أ 

)ب(	يحدث	خلاًل	في	الشبكات	الغذائية 	)أ(	قد	تموت	الكائنات	الحية	أو	تهاجر	 ب

السؤال الثالث

 4   3   2    1 أ 

ب تبيض	وتهلك.

السؤال الثالث
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2      الشاطر في العلوم

التعريفالمصطلح العلمي

مجموعة من الس䐧لسل الغذائية المتداخلة . الشبكة الغذائية
الحيوانات التي تتغذى على الحيوانات والنباتات الميتة. الكائنات الكانسة

عملية إعادة تدوير ولكن تحدث في الطبيعة . التحلل

المشتل
منطقة في المحيط تتم فيها رعاية ا䐣لجزاء الصغيرة من الشعاب المرجانية حتى يمكن 

إعادتها إلى أماكن الشعاب المرجانية المتضررة.  
كل ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ.المادة

أهم المصطلحات العلمية : 

ملخص لمنهج نوفمبر 

المواطن الطبيعية 

المواد البالستيكية 

توفر للكائنات الحية جميع ما تحتاجه للبقاء على قيد الحياة. أهميتها

أسباب فقدانها

يقوم ا䐥لنسان بتغيير المواطن الطبيعية عن طريق :
2 إلقاء المخلفات في المياه.       1 بناء الطرق والمباني .                    

3 الصيد الجائر ل䐣لسماك.

الجسيمات البالستيكية
تعمل ا䐣لشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس على تكسير المنتجات الب䐧لستيكية 

إلى جسيمات ب䐧لستيكية صغيرة أصغر من حبة ا䐣لرز.

أضرار المواد 

البالستيكية

● 䐧ل تمثل أي قيمة غذائية للكائنات البحرية .
● قد تكون سامة وحادة.

● 䐧ل يمكن معرفة الفرق بينها وبين الغذاء الحقيقي للكائنات البحرية.  

عند ارتفاع كمية المواد 

البالستيكية

● ا䐥لضرار بالبيئة البحرية .
● التأثير سلًبا على الكائنات الحية التي تعيش في البيئة البحرية .

● تدمير الشبكة الغذائية البحرية . 

لتقليل كمية المواد 

البالستيكية

● استخدام المواد الب䐧لستيكية بكميات أقل .
● عدم إلقاء المواد الب䐧لستيكية في البيئة البحرية . 

● إعادة تدوير المواد الب䐧لستيكية . 
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الشعاب المرجانية 

أهميتها

1 موطن لعديد من  الكائنات البحرية ، مثل ا䐣لسماك والشعاب المرجانية ا䐣لخرى .
2 مصدر غذاء لعديد من  الكائنات البحرية ، مثل ا䐣لسماك . 

3 مصدر هام لنشاط السياحة وزيادة دخل الفنادق المحلية والمطاعم والشركات. 

ظاهرة ابيضاضها

يحدث ابيضاض للشعاب المرجانية عند ارتفاع درجة حرارة الماء.
ا :  ّ克عندما يكون الماء دافًئا جد ●

1 تقوم الشعاب المرجانية بطرد الطحالب التي تعيش في أنسجتها.
2 يتحول المرجان إلى اللون ا䐣لبيض تماًما.

3 تتعرض الشعاب المرجانية للفناء. 

أثر ابيضاضها

● يؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية وه䐧لك المرجان في : 
1 مجتمعات الشعاب المرجانية ومجتمعات ا䐣لسماك )تأثيًرا سلبي克ّا( .

2 المجتمعات البشرية التي تعتمد في غذائها على الشعاب المرجانية وا䐣لسماك .
● تدمير الشبكة الغذائية البحرية .

حمايتها من التلوث 

البالستيكي

1 الحد من استعمال المواد الب䐧لستيكية التي تستخدم لمرة واحدة على اليابسة.
2  استبدال الشوك الخشبية بالب䐧لستيكية .

3 استخدام أكياس بقالة قماشية بد䐧ًل من الب䐧لستيك .

الحد من النفايات

● يمكن الحد من هذه النفايات عن طريق : 

2 النقل إلى مكب النفايات  .      1 ا䐥للقاء في سلة القمامة .                
3 إعادة التدوير )استخدامها في إنتاج أشياء جديدة ( . 

بخار الماء الماء الثلج

حالة غازية 
ية  مثل البخار المتصاعد من الغالَّ

الموضوعة على الَمْوِقد

حالة سائلة 
مثل  الشاي الساخن                

حالة صلبة
مثل مكعبات الثلج                          

التي توضع في المشروبات

حاالت الماء
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وصف المواد 

ال يمكن رؤيتها ، مثل 
مثل الكرةالفيروسات

مثل الريش

تكون أكبر من كوكبنا ، 
مثل حجر البناءمثل كوكب المشتِري

مثل الِمْكنسة

ا .  �صغيرة جد

قاسية

عديمة اللون عديدة األلوان بيضاء

مستديرة

باردة

ناعمة 

ا .  �كبيرة جد

َليِّنة

مربعة

ساخنة

خشنة

1 - الحجم 

5 - درجة الصالبة 

3 - اللون  

2 - الشكل 

6 - درجة الحرارة 

4 - الملمس 

مثل السكر

مثل المثلجاتمثل الحجر مثل المطاط
مثل مصباح كهربي 

مضيء

مثل النباتات 
مثل الماء الزهرية

خصائص جسيمات المادة 

● متناهية الصغر . 

● في حالة حركة مستمرة . 

● تحدد حركتها حالة المادة . 
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أهم المقارنات 

الكائنات المحللةالكائنات الكانسةوجه المقارنة

التعريف
على  تتغذى  التي  الحيوانات  هي 

الحيوانات والنباتات الميتة.
هي كائنات حية صغيرة تكمل عملية التحلل وتتغذى على 

بقايا النباتات والحيوانات الميتة.

أمثلة
النسور ، والضباع ، وسرطان البحر ، 

والصراصير ، والذباب المنزلي .
والفطريات  ا䐣لرض  ودود  والرخويات  الحلزون  مثل 

والبكتيريا. 

تقوم بتكسير الطعام إلى قطع أصغر. األهمية

إلى  الميتة  والحيوانات  النباتات  بقايا  تحلل  في  تساعد 
عناصر غذائية : 

● يمكن إعادتها إلى النظام البيئي.
المنتجة  الكائنات  الدورة من  النباتات وتستمر  ●  تمتصها 
ثم  المحللة،  الكائنات  إلى  المستهلكة  الكائنات  إلى 

تعود إلى الكائنات المنتجة مرة أخرى.

البذور الخفيفة والجافةالبذور اللزجةوجه المقارنة

طرق االنتشار

يمكن أن تنتشر عن طريق ا䐧للتصاق بـ :                                                      
● الحيوانات .                                                              

●  م䐧لبس ا䐥لنسان دون أن ي䐧لحظ.
ويصعب معرفة المكان الذي ستسقط فيه .                                                                      

● تنتشر بفعل الرياح.

● تنتجها النباتات عندما يكتمل نموها .

●  تتطاير لمسافات طويلة ثم تستقر في بيئات طبيعية 

جديدة لتنمو وتزدهر.
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الطيور البحريةاألسماك الصغيرةالكائنات الدقيقةالمقارنة

الشكل 

التوضيحي

الغذاء

البـاردة  الميــاه  في  ●  تعيــش 
البقاء  على  يساعدها  كموطن 
بنفسها  غذاءها  تصنع  حيث 

) كائنات منتجة ( .

الدقيقة  الكائنات  على  تتغذى   ●
) كائن مستهلك أولي ( .

● تتغذى على ا䐣لسماك الصغيرة 
) كائن مستهلك ثانوي ( .

إذا تغير المناخ 

وأصبحت 

المياه دافئة 

● تنتقل إلى بيئة أخرى تكون فيها 
● تنتقل إلى موطن جديد .المياه الباردة .

●  لن يبقى لها أي مصدر للغذاء ، 
إلى  بعضها  سينتقل  وبالتالي 
والباقي  جديد ،  موطن 

سيموت .

المادة الغازيةالمادة السائلةالمادة الصلبةوجه المقارنة

الرسم 

التوضيحي

أمثلة
الجدران - المنضدة - 

بخار الماء - ا䐣لكسجين - الهواءالماء - اللبن - الزيت الكراسي

حركة 

الجسيمات

ا  �الجسيمات متقاربة جد
من بعضها وتتحرك ببطء.

أكبر  حيز  لديها  الجسيمات 
بحرية  وتتحرك  أكبر  وطاقة 

أكثر. 

الجسيمات لديها حيز كبير 
وطاقة كبيرة وتتحرك بحرية تامة.

شكل المادة

لها شكل ثابت.
(ال يمكن َصبُّها)  

ليس لها شكل ثابت .
ليس لها شكل ثابت.(يمكن صبُّها)

تحتفظ بشكلها ما لم 
يتسبب شيء في َتَغيُّرها.

تأخذ شكل اإلناء الحاوي لها 
(الذي ُتَصبُّ فيه).

تمأل أي إناء مغلق توضع فيه ؛ 
مثل تعبئة إطار الدراجة بالهواء.
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مالحظات هامة 

● تنتقل الطاقة من الشمس إلى الكائنات المنتجة وصو䐧ًل إلى مرحلة التحلل.
● تظهر الشبكة الغذائية التفاع䐧لت بين العديد من الس䐧لسل الغذائية ، على عكس السلسلة الغذائية التي تظهر 

الع䐧لقة بين عدد قليل من الكائنات الحية .
● بدون الكائنات المحللة تتراكم بقايا الكائنات الميتة بعضها فوق بعض كما هو الحال في مكب النفايات. 

● عند اختفاء الكائنات المنتجة تهاجر الكائنات المستهلكة إلى أماكن أخرى للبحث عن الغذاء أو تموت جوًعا .
●  عند وجود  أعداد كبيرة من نوع واحد من الكائنات الحية تختفي الموارد التي يتغذى عليها بعد فترة ويموت 

جوًعا . 
● إذا كانت هناك أمطار خفيفة في الصحراء قد يتحسن النظام البيئي فيها . 

● إذا كانت هناك أمطار غزيرة في الصحراء قد يتضرر النظام البيئي فيها .
● إذا حدث جفاف ومات كل العشب ، قد تنهار الشبكة الغذائية في النظام البيئي . 

الحية الموجودة في  الكائنات  الغذائية ، قد تتضرر  الشبكة  المفترسة في  الحيوانات  العديد من  ●  إذا كان هناك 
الشبكة الغذائية .   

الوقت عندما تموت  تتأثر بمرور  النسور ، ولكنها  تتأثر  البداية لن  إزالة كل العشب من منطقة ، في  ●  إذا تمت 

ا䐣لرانب )يقل الغذاء المتاح للنسر(.
●  䐧ل تعرف السلحفاة البحرية الفرق بين قنديل البحر وقطعة من الب䐧لستيك في الماء. ونتيجة لذلك تأكل كثيًرا من 

المواد الب䐧لستيكية معتقدة أنها قنديل البحر . 
● يقوم المرجان بتصفية مياه البحر للحصول على طعامه، فيبتلع الجسيمات الب䐧لستيكية التي تماثل حجم الطعام 

الذي يحصل عليه من الماء.
● الصوت والضوء 䐧ل يعتبران مادة، بل هما من صور الطاقة. 

● يمكن أن تتغير المادة من حالة إلى أخرى بالتسخين أو التبريد.
● تشغل أي مادة )صلبة، سائلة، غازية( حيًزا من الفراغ . 

● 䐧ل يشغل جسمان نفس الحيز من الفراغ في نفس الوقت.
● يمكن قياس الطول باستخدام عصا مترية أو شريط قياس .

● يمكن قياس الوزن باستخدام الميزان .
● يمكن قياس درجة الحرارة باستخدام الترمومتر . 
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اختبارات شهر نوفمبر
النموذج األول

أ أكمل ما يأتي مما بين القوسين  :  س1 

)شبكة غذائية - نظاًما بيئي克ّا ( 1 الس䐧لسل الغذائية المتداخلة تسمى   ........................ .   

2 تنتقل الطاقة من الشمس إلى الكائنات المنتجة وصو䐧ًل إلى مرحلة ........................... .

 ) ا䐧لفتراس - التحلل ( 
)غازية  - سائلة(  3 البخار المتصاعد من الغ䐧لية الموضوعة على الموقد يمثل حالة ........................ . 

4 يعتبر الصوت والضوء صورة من صور ............................ .   ) المادة - الطاقة (

ب  ماذا يحدث عند استمرار زيادة كميات المواد الب䐧لستيكية في البيئة البحرية؟ .......................................... .

أ ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (✗) أمام العبارة الخطأ : س2 

1 تتغذى الكائنات الكانسة على الكائنات الميتة بعد تقطيعها لقطع صغيرة .  )           (

2 تتغذى الس䐧لحف البحرية على قنديل البحر .  )           (

3 قد يتسبب تلوث الهواء بالدخان في تدمير الشبكة الغذائية .  )           (

ا وتتحرك ببطء .  )           ( ّ克4 جسيمات المواد السائلة متقاربة جد

ب  توضح الشبكة الغذائية العالقات بين الكائنات الحية أكثر من السالسل الغذائية . 

● اذكر السبب .  ................................................................................................................................... .

أ اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة : س3  

1 تقوم الكائنات الُمحل児ّلة بتحليل ............................ .  

د ضوء الشمس   جـ المواد النباتية والحيوانية    ب المواد الحيوانية فقط  أ المواد النباتية فقط 
ل المرجان إلى اللون  ............................ .  ّ兎2 عندما يكون الماء دافًئا يتحو

د ا䐣لبيض  جـ ا䐣لخضر    ب ا䐣لسود    أ ا䐣لحمر   
3 يعمل حدوث الجفاف في البحيرات على ............................  النظام البيئي . 

د قوة   جـ اخت䐧لل    ب استقرار    أ ثبات   
4 العصير الذي تشربه أثناء الفطور مثال للمادة ............................ . 

د المتجمدة  جـ الغازية   ب السائلة    أ الصلبة   
ح شكل الجسيمات في مادة غازية ؟ ................................................................ . ºب  ما الشكل الذي يوض

123
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النموذج الثاني

أ أكمل ما يأتي مما بين القوسين  :  س1 

)افتراس - تحلل  ( 1 نمو فطر عيش الغراب على التربة يمثل عملية ........................ .   

) ا䐣لرانب - الثعالب (  2 عند اختفاء العشب في الصحراء تتأثر مباشرة ........................ . 

)بحرية تامة - ببطء(  3 تتحرك جسيمات المادة الغازية ........................ . 

4 تحتفظ ا䐣لجسام ............................  بشكلها ما لم يتسبب شيء في تغيرها .   ) السائلة - الصلبة (

ل ا䐥لنسان في البيئة من أسباب تغير المواطن الطبيعية.   ّ兏ب تدخ

● اذكر السبب .  ................................................................................................................. .

أ ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (✗) أمام العبارة الخطأ : س2 

ا تختبئ الطحالب داخل الشعاب المرجانية  .  )           ( ّ克1 عندما يكون الماء دافًئا جد

2 يقوم المرجان بتصفية مياه المحيط للحصول على طعامه .  )           (

3 تم䐣ل الغازات أي إناء مغلق توضع فيه .  )           (

4 تشغل المادة حيًزا من الفراغ  .  )           (

ح شكل الجسيمات في مادة صلبة ؟ ................................................................ . ºب  ما الشكل الذي يوض

123

أ اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة : س3  

1 تعود العناصر الغذائية إلى التربة مرة أخرى بسبب الكائنات ............................ .  

د المحللة   جـ المفترسة    ب المستهلكة   أ المنتجة   
2 عندما يتغذى الماعز على العشب ويتغذى النمر وا䐣لسد على الماعز ، يكون ذلك مثا䐧ًل على ......... .

ب عملية الهضم   أ عملية البناء الضوئي   
د سلسلة غذائية جـ شبكة غذائية    

3 تتكسر المنتجات الب䐧لستيكية إلى قطع أصغر بواسطة ا䐣لشعة ............................ . 

د الصفراء   جـ الخضراء    ب فوق البنفسجية    أ تحت الحمراء   
ا يلي 䐧ل يمثل مادة ؟   ّ兎4 أي مم

د الهواء  جـ العصير   ب الصوت    أ الكمبيوتر   
ب  ماذا يحدث عند انتشار بذور بعض النباتات بفعل الرياح ؟ 



10      الشاطر في العلوم

النموذج الثالث
أ أكمل ما يأتي مما بين القوسين  :  س1 

)اللزجة - الخفيفة ( 1 بذور النباتات التي تنتشر بفعل الرياح هي البذور  ........................ .   

2 تهاجر الكائنات المستهلكة للبحث عن الغذاء عند اختفاء  ............................ .

) الكائنات المحللة  - الكائنات المنتجة ( 
3 تغوص الطيور البحرية في أعماق البحار لـ  ........................ . 

)تبني أعشاشها - البحث عن ا䐣لسماك الصغيرة( 
4 مكعبات الثلج التي توضع في المشروبات تمثل حالة  ........................ .  ) صلبة - سائلة (

ب ماذا يحدث عند اختفاء الشعاب المرجانية؟ ............................................................................................ .

أ ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (✗) أمام العبارة الخطأ : س2 

1 يمكن الحد من النفايات عن طريق إعادة التدوير  .  (           )

2 الشبكة الغذائية تحتوي على جميع المكونات التي تتكون منها السلسلة الغذائية  .  (           )

3 يتكون القلم الرصاص من جسيمات متناهية الصغر.  (           )

4 يتشابه الحديد والزيت في كونهما من المواد الغازية .  (           )

ح شكل الجسيمات في مادة سائلة ؟ ................................................................ . ºب  ما الشكل الذي يوض

123

أ اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة : س3  

( ......................................... ) 1 مجموعة من الس䐧لسل الغذائية المتداخلة .   

2 كائنات حية صغيرة تكمل عملية التحلل وتتغذى على بقايا النباتات

( ......................................... ) والحيوانات الميتة.   
3 منطقـة في المحيط تتم فيهـا رعايـة ا䐣لجزاء الصغيـرة من الشعـاب

( ........................................ ) المرجانية.   
( ........................................ ) 4 كل ما له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ. 

ب يأخذ الخل شكل ا䐥لناء الذي يوضع فيه  .  

● اذكر السبب .  ..................................................................................................................................... .
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النموذج الرابع

أ أكمل ما يأتي مما بين القوسين  :  س1 

من    الصادرة  البنفسجية  فوق  ا䐣لشعة  بسبب  صغيرة  قطع  إلى  الب䐧لستيكية  المنتجات  تكسير  1  يتم 

)الشمس - القمر (    . ........................

) الكائنات الدقيقة - ا䐣لسماك الصغيرة (  2 تتغذى الطيور البحرية على   ............................ .  

3 طاقة جسيمات المادة الصلبة   ........................ طاقة جسيمات المادة السائلة .   )أقل من  - أكبر من( 

4 كوب الزجاج يمثل حالة   ........................ .  ) صلبة - سائلة (

ب ما األداة المستخدمة في قياس درجة الحرارة ؟  

. ..........................................................................................................................................................  ●

أ ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (✗) أمام العبارة الخطأ : س2 

1 تتكون الشبكة الغذائية من العديد من الس䐧لسل الغذائية المترابطة في النظام البيئي .  (           )

ا تختبئ الطحالب داخل الشعاب المرجانية .  (           ) ّ克2 عندما يكون الماء دافًئا جد

3 عند نقل الماء من إناء 䐢لخر فإن شكله يتغير .  (           )

4 يمكن رؤية جسيمات بخار الماء المتصاعد من ا䐥لناء فوق اللهب .  (           )

ب  تعتبر النسور من الكائنات الكانسة . 

● اذكر السبب .  ................................................................................................................................... .

أ اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة : س3  

( ................................... ) 1 كائنات قد تتغذى على النباتات فقط أو النباتات والحيوانات .    

2 تلوث يحدث بسبب إلقاء المخلفات الب䐧لستيكية في مياه البحار .   ( ................................... )

( ................................... ) 3 حالة للمادة غير متماسكة يمكن أن تنتشر لتم䐣ل أي إناء توضع فيه .  

( ................................... ) 4 مادة ليس لها شكل ثابت ويمكن صبها .  

ب ماذا يحدث عند اختفاء الكائنات المحللة من النظام البيئي ؟  ...................................................................

 .................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................
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النموذج الخامس

أ أكمل ما يأتي مما بين القوسين  :  س1 

)المحللة - الكانسة ( 1 يعتبر الذباب في المنزل من الكائنات ............................ .   

2 من ا䐣لسباب الرئيسية 䐧لنقراض الكائنات الحية ............................ . 

) إقامة المحميات الطبيعية - فقدان الموطن الطبيعي ( 
3 تنتقل ا䐣لسماك الصغيرة إلى موطن جديد عند موت ........................  .

)الكائنات الدقيقة - الطيور البحرية( 
4 يستخدم شريط القياس لقياس ........................ .  ) الكتلة - الطول (

ب تأكل السلحفاة المائية كثيًرا من المواد الب䐧لستيكية معتقدة أنها قنديل البحر. 
● اذكر السبب .  ................................................................................................................................... .

أ ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (✗) أمام العبارة الخطأ : س2 

1 تلتصق بذور النباتات الخفيفة والخشنة بم䐧لبس ا䐥لنسان دون أن ي䐧لحظها  .  (           )

2 الجسيمات الب䐧لستيكية تساعد على استمرار الشبكة الغذائية في البيئة البحرية .  (           )

3 تتكون المادة من جسيمات كبيرة الحجم  .  (           )

4 تتحرك جسيمات المادة الغازية بشكل أسرع من المادة الصلبة والسائلة .  (           )

ب  ما الذي يمثله الشكل المقابل ؟

. .............................................................................................................................................................   ●

الضباع

الثعالب العشب

األرانب

الدجاج

السناجب

أ اختر من العمود (ب) ما يناسب العمود ( أ ) :  س3  

(ب)( أ )

1 تحصل البكتيريا على الطاقة من

2 إذا كانت هناك أمطار غزيرة في الصحراء   

3 يحدث ابيضاض للشعاب المرجانية عند

4 مياه البحر والمشروبات واألمطار 

(          ) ارتفاع درجة حرارة الماء 
(          ) قد يتضرر النظام البيئي

(          ) قد يتحسن النظام البيئي 
(          ) التغذية على بقايا الكائنات الميتة 

(          ) من أمثلة المواد السائلة 

ب يمكن وصف المواد عن طريق العديد من الصفات  )الخصائص( . اذكر اثنتين منها .  
. .............................................................................................................................................................   ●
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اإلجـــابــــات 

النموذج األول
إجابة السؤال األول : 

2 التحلل  1 شبكة غذائية   أ 
4 الطاقة  3 غازية  

ب ● اإلضرار بالبيئة البحرية . 
● التأثير سلًبا على الكائنات الحية التي تعيش في البيئة البحرية  . 

● تدمير الشبكة الغذائية البحرية . 

إجابة السؤال الثاني :

 ✗ 4  ✓ 3  ✓  2  ✓ 1 أ 
على   ، الغذائية  السالسل  من  العديد  بين  التفاعالت  تظهر  ب  ألنها 
من  قليل  عدد  بين  العالقة  تظهر  التي  الغذائية  السلسلة  عكس 

الكائنات الحية . 

إجابة السؤال الثالث :

2 األبيض  1 المواد النباتية والحيوانية  أ 
4 السائلة 3  اختالل  

ب الشكل (1)

النموذج الثاني
إجابة السؤال األول : 

2 األرانب 1 تحلل   أ 
4 الصلبة  3 بحرية تامة  

ب  ألن اإلنسان قام ببناء الطرق والمباني وإلقاء المخلفات في المياه 
والصيد الجائر لألسماك.

إجابة السؤال الثاني :

 ✓ 4  ✓ 3  ✓  2  ✗ 1 أ 
ب الشكل (3)

إجابة السؤال الثالث :

2 شبكة غذائية 1 المحللة   أ 
4 الصوت  3  فوق البنفسجية 

لتنمو  جديدة  طبيعية  بيئات  في  تستقر  تم  طويلة  لمسافات  ب  تتطاير 
وتزدهر.

النموذج الثالث
إجابة السؤال األول : 

2 الكائنات المنتجة  1 الخفيفة    أ 
4 صلبة   3  البحث عن األسماك الصغيرة  

ب  يفقد الكثير من الكائنات البحرية ، مثل األسماك ، الموطن ومصدر 
الغذاء . 

إجابة السؤال الثاني :

 ✗ 4  ✓ 3  ✓  2  ✓ 1 أ 
ب الشكل (2) . 

إجابة السؤال الثالث :

2 الكائنات المحللة  1 الشبكة الغذائية    أ 
4 المادة    3  المشتل     

ب ألن الخل مادة سائلة  . 



14      الشاطر في العلوم

النموذج الرابع
إجابة السؤال األول : 

2 األسماك الصغيرة  1 الشمس   أ 
4 صلبة  3  أقل من   

ب الترمومتر . 

إجابة السؤال الثاني :

 ✗ 4  ✓ 3  ✗  2  ✓ 1 أ 
تقوم  ألنها   : أو   . الميتة  والنباتات  الحيوانات  على  تتغذى  ب  ألنها 

بتكسير الطعام إلى قطع أصغر . 

إجابة السؤال الثالث :

2 التلوث البالستيكي   1 الكائنات المستهلكة   أ 
4 المادة السائلة      3  الحالة الغازية     

ب  تتراكم بقايا الكائنات الميتة بعضها فوق وال تعود العناصر الغذائية 
إلى التربة مرة أخرى  .

النموذج الخامس
إجابة السؤال األول : 

2 فقدان الموطن الطبيعي  1 الكانسة   أ 
4 الطول  3  الكائنات الدقيقة  

في  البالستيك  من  وقطعة  البحر  قنديل  بين  الفرق  تعرف  ال  ب  ألنها 
الماء.

إجابة السؤال الثاني :

 ✓ 4  ✗ 3  ✗  2  ✗ 1 أ 
ب شبكة غذائية .  

إجابة السؤال الثالث :

1 التغذية على بقايا الكائنات الميتة   أ 
2 قد يتضرر النظام البيئي 

3  ارتفاع درجة حرارة الماء  

4 من أمثلة المواد السائلة

درجة   - الملمس   - الصالبة  درجة   - اللون   - الشكل   - ب  الحجم 
الحرارة  . 

















































































































 سمير الغريب   .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيججروب   الخامس الصف  عمومنوفمبر مراجعة

سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

   أمام العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤال األول
 (........................).                  في الشبكة الغذائية يكون النسر مستيمك أولى (1)
 (........................                                 )العشب من الكائنات المستيمكة  (2)
(  ........................      )معظم الكائنات الحية جزء من العديد من السالسل الغذائية  (3)
 (.......................).                   مجموعة السالسل الغذائية تكون شبكة غذائية (4)
 (........................               )المستيمك األولى يكون من الحيوانات آكمة العشب (5)
 (.......................          )تحتوى الشبكة الغذائية عمى عدد من السالسل الغذائية  (6)
 (......................                    )دورة انتقال الطاقة في النظام البيئى ال تنتيي  (7)
(  ....................... )تتغذى الكائنات الكانسة عمى الكائنات الميتة وتقطعيا إلى أجزاء  (8)
 (......................).                 الكائنات المنتجة تحصل عمى الطاقة من الشمس (9)
 (......................          )عندما يتغذى األسد عمى الغزالة، ُيسمى األسد الفريسة (10)
 (.........................)أي تغير في البيئة يؤثر عمى الشبكات الغذائية في النظام البيئي (11)
 (........................).        سقوط أمطار خفيفة عمى الصحراء يضر بالنظام البيئي  (12)
 (........................    )غياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات المستيمكة  (13)
(  ........................                 )إذا اختفت النباتات ينيار النظام البيئي بالكامل  (14)
 (.......................).           ال يؤثر الجفاف عمى الشبكة الغذائية أو النظام البيئي (15)
 (........................                            )ال يضر الصيد الجائر النظام البيئي  (16)
( .........................    )ال تستطيع الكائنات البحرية أن ُتفرق بين الطعام والبالستيك (17)
 (........................).             إبيضاض الشعب المرجانية سببو شدة برودة الماء (18)
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 سمير الغريب   .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيججروب   الخامس الصف  عمومنوفمبر مراجعة

سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

 (........................)يقل عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية مناسبة (19)
(  ........................                       )فقدان الموطن من أىم أسباب االنقراض  (20)
 (.......................).      ارتفاع درجة حرارة الماء يؤثر عمى الكائنات الحية البحرية (21)
 (........................               )الشعاب المرجانية مأوى لمعديد من الكائنات الحية (22)
( .........................         )تؤثر األنشطة التي يقوم بيا اإلنسان سمًبا عمى البيئة  (23)
 (.........................         )سقوط أمطار خفيفة عمى الصحراء يضر بالنظام البيئي (24)
 (........................)تتأثر جميع الكائنات الحية بالتغيير الذي يحدث لمشبكة الغذائية  (25)
 (........................                         )الصيد الجائر ال يضر الكائنات البحرية (26)
 (.........................                            )المادة الصمبة ليس ليا شكل محدد  (27)
 (........................).                           توجد المادة في ثالث حاالت مختمفة (28)
 (........................                  )ال يمكن أن تتحول المداة من حالة إلى أخرى (29)
(  ........................                      )تتحرك الجسيمات أسرع في المواد الصمبة (30)
 (.......................).                         كل المواد تتكون من جسيمات متحركة (31)
  (........................                             )الصوت من المواد الموجودة حولنا (32)
 (........................).                  يتكون اليواء من جسيمات مترابطة ومتقاربة (33)
 (........................                                  )ُيعتبر الماء من المواد الغازية (34)
(  ........................              )ىناك بعض المواد ال يمكن رؤيتيا بالعين المجردة (35)
 (.......................).                                   األكسجين من المواد الصمبة (36)
 (........................                    )تتكون المادة من جسيمات متناىية الصغر  (37)
 (........................               )يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى حالة أخرى (38)
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي: السؤال الثاني
 .                                  ...........................................نموذج يبين تداخل السالسل الغذائية في النظام البيئي    (1)

.                          البناء الضوئي–.            النظام البيئي            - 
.    الشمس–.          الشبكة الغذائية            - 

  .                                  ...........................................................الحيوان الذي يتغذى عمى حيوان آخر ُيسمى      (2)
.    المنتج–.                الفريسة            -  
.    المحمل–.                المفترس            - 

   .                                  .......................................................تبدأ جميع سالسل الغذاء بمصدر لمطاقة ىي    (3)
.    الشمس–.                 اليواء            -  
.    القمر–.             األكسجين            -  

   .                                  ..................................................................................................................من الكائنات المحممة    (4)
.     الفطريات–.                 الفأر            -  
.    الغزالة–.                اأٍلسد            -  

 .                                    كائًنا منتًجا لمغذاء ....................................................يعتبر     (5)
.    النبات–.                      اإلنسان           - 
.    السمك–.                         الفأر           - 

   .                                  ......................................................المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض ىو    (6)
.    اليواء–.                    النبات            -  
.    التربة–.                  الشمس            -  

 .                                   ىي المسئولة عن إعادة المواد العضوية إلى التربة.............................الكائنات   (7 )
.    المستيمكة–.               الممفترسة            -  
.    آكمة المحوم–.                   المحممة            - 
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

   .                                  ..............................................................................................الكائنات التي تسبب العفن ىي    (8)
.     آكالت المحوم–.                الفطريات            -  
.    الرخويات–.            ديدان األرض            -  

   .                                  ....................................................تنتقل الطاقة عبر األنظمة البيئية عن طريق    (9)
.     الكائنات المستيمكة–.          الكائنات المنتجة            - 
.    عممية البناء الضوئي–.             اليواء والماء            - 

   .                                  ....................................................نتخمص من الكائنات الميتة عن طريق     (10)
.     الكائنات المستيمكة–.          الكائنات المنتجة            - 
.    عممية البناء الضوئي–.          الكائنات المحممة            - 

   .                                  .......................................................  ماعداكل ما يأتي من الحيوانات المفترسة   (11)
.    الزرافة–.                         األسد             - 
.    الثعبان–.                         النسر             - 

 .                                    األرانب  .......................................................إذا اختفى العشب في النظام البيئي  (12)
.    تنمو–.                          تكثر            -  
.    تفرح–.                         تموت            -  

 .                                    كائًنا منتًجا لمغذاء ....................................................يعتبر   (13)
.    العشب–.                      اإلنسان            - 
.    األسماك–.                         الفأر            - 

   .                                  ....................................................نتخمص من الكائنات الميتة عن طريق     (14 )
.     الكائنات المستيمكة–.             الكائنات المنتجة            - 
.    عممية البناء الضوئي–.             الكائنات المحممة            - 

 .                                   في موت كثير من الكائنات البحرية ....................................................تتسبب    (15 )
.    األعشاب–.                   األسماك            - 
.    الطحاب–.         المواد البالستيكية            - 
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

 .                                   أعداد الكائنات البحرية ....................................................الصيد الجائر يؤدي إلى    (16)
.    نمو–.                    زيادة            -  
.     كثرة–.                   نقص            -  

 .                                    الكائنات الحية....................................................الظروف المناخية المناسبة تسبب    (17)
.    قمة–.                    زيادة            -  
.     موت–.                   نقص            -  

   .                                  ..................................................................................................................من الكائنات المحممة    (18)
.     الفطريات–.                 الفأر            -  
.    الغزالة–.                اأٍلسد            -  

   .                                  .......................................................  ماعداكل ما يأتي من الكائنات البحرية   (19)
.    نجم البحر–.                  سمكة القرش             - 
.    النسور–.                        الحوت             - 

 .                                  ...................................إصالح المواطن الطبيعية المتضررة يحتاج إلى وقت  (20)
.    طويل–.                         قصير            -  
.    بسيط–.                         سريع            -  

 .                                    كائًنا منتًجا لمغذاء ....................................................يعتبر   (21)
.    العشب–.                      اإلنسان            - 
.    األسماك–.                         الفأر            - 

   .                                  ........................................................الكتاب والقمم والصندوق من أمثمة المواد    (22 )
.   الغازية–.                  الصمبة            -  
.    غير ذلك–.                  السائمة            -  

   .                                  .............................................كل ما لو كتمة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى     (23)
.    كتمة–.                   حجم            -  
.    حالة–.                   مادة            -  
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

   .                                  ................................................................  ماعدا كل ما يمي عمى الحالة السائمة  (24)
.    الزيت–.                 العصير            -  
.    اليواء–.                   الماء            -  

   .                                  .........................................................................................  ماعداكل ما يمي من المواد   (25)
.    الضوء–.                  اليواء            -  
.    القمم–.                 الشجرة            -  

   .                                  .....................................................................اليواء وبخار الماء من أمثمة المواد    (26)
.   الغازية–.                  الغازية            -  
.    غير ذلك–.                  السائمة            -  

 .                                    تكون متباعدة وتتحرك بحرية ....................................................جسيمات المادة     (27)
.    الصمبة–.                 الغازية               -  
.    غير ذلك–.                 السائمة               -  

   .                                  .........................................................................................تتكون المادة من مجموعة من    (28)
.   الغازات–.               الجسيمات              -  
.    األجيزة–.                األعضاء              -  

   .                                  .............................................................................المادة الموجودة داخل البالون تكون    (29)
.   صمبة–.                  غازية               -  
.    غير ذلك–.                  سائمة               -  

   .                                  .........................................................................................  ماعداكل ما يمي من المواد   (30)
.    الضوء–.                  اليواء            -  
.    القمم–.                 الشجرة            -  

   .                                  .....................................................................اليواء وبخار الماء من أمثمة المواد    (31)
.   الغازية–.                  الغازية            -  
.    غير ذلك–.                  السائمة            -  
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 سمير الغريب   .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيججروب   الخامس الصف  عمومنوفمبر مراجعة

سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

صوب ما تحتو خط : السؤال الثالث

( ............................................                             )أوليالنسر كائن مستيمك   (1)

 (............................................  )القمرتبدأ جميع السالسل الغذائية بمصدر طاقة مثل   (2)

( ............................................                        )المستيمكةالعشب من الكائنات  (3)

( ...........................................).                   بعممية التحملالمنتجةتقوم الكائنات   (1)

 (............................................                   )تنتييدورة انتقال الطاقة في البيئة   (2)

( ............................................                       )المنتجةالفطريات من الكائنات   (3)

( .............................................                     )المستيمكةالطحالب من الكائنات   (1)

 (...........................................).                    النظام البيئيتضراألمطار الخفيفة   (2)

( ...........................................).           األرانبتكثراختفى العشب في النظام البيئي  (3)

( ...........................................).                           جًداقويةالنظم البيئية نظم   (1)

( ..........................................).               عمى البيئةإيجابًياتؤثر أنشطة اإلنسان   (2)

( ...........................................).           ليس ليا شكل أو حجم محددالصمبةالمادة   (1)

 (..........................................).                               حاالتسبعيوجد لممادة   (2)

( ..........................................).                    في قياس الكتمةالترمومترنستخدم   (3)
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود : السؤال الرابع
 (ب) (أ)

شبكة غذائية           (1)
الشمس    (2)
كائنات منتجة    (3)

 .                          كائنات تُنتج غذاءىا بنفسيا  - (   )
.            مجموعة من السالسل الغذائية المختمفة - (   )
    . المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض - (   )

 
 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 

 (ب) (أ)
الشبكة الغذائية           (1)
النظام البيئي   (2)
المفترس   (3)

 .      الكائن الذي ييجم عمى كائن آخر ويأكمو  - (   )
.         تداخل مجموعة من السالسل الغذائية–)   ( 
.    ىو عبارة عن كائنات حية وعناصر غير حية–)   ( 

 
 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 

 (ب) (أ)
النباتات            (1)
النسور    (2)
الفطريات    (3)

 .   من الكائنات المحممة  -   (   ) 
.      من الكائنات المنتجة -   (   ) 
. من الكائنات المستيمكة -   (   ) 
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 
 (ب) (أ)

األدخنة           (1)
النظام البيئي    (2)
البالستيك   (3)

 .       ىو عبارة عن كائنات حية وعناصر غير حية - (   )
.       مادة غير سامة وغير قابمة لميضم -  (   )
.  ُتسبب صعوبة تنفس الكائنات الحية -  (   )

 

 

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ) صل من العمود 
 (ب) (أ)

الطاقة           (1)
الجفاف    (2)
اإلنقراض   (3)

 .    ىو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية  -  (   )
.       تنتقل من كائن منتج إلى كائن مستيمك -  (   )
.  ُيسبب موت الكائنات الحية -  (   )

 

 

 

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 
 (ب) (أ)

المادة الغازية           (1)
المادة السائمة    (2)
المادة الصمبة   (3)

 .     ليس ليا شكل محدد، وليا حجم محدد  - (   )
.       ليا شكل، وحجم محدد -  (   )
.  ليس ليا شكل أو حجم محدد -  (   )
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤال الخامس
 (.............................................).              مجموعة من السالسل الغذائية المختمفة (1)
( .............................................)        .   المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض (2)
( ..............................................                         )كائنات تُنتج غذاءىا بنفسيا   (3)
 (.............................................).  عممية تحويل المواد العضوية في إلى عناصر بسيطة (4)
( ..............................................       )كائنات دقيقة تنمو مكونة بقًعا خضراء أو رمادية (5)
 
 (.............................................).               مجموعة من السالسل الغذائية المختمفة (6)
( .............................................)        .   المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض (7)
( ..............................................                         )كائنات تُنتج غذاءىا بنفسيا   (8)
 (.............................................).          اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية (9)
 (.............................................).           أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى األوراق (10)
 
( ..............................................         )عممية يقوم بيا النبات ليصنع غذاءه بنفسو (11)
 (.............................................).    ىو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية (12)
 (.............................................).                      ُيستخدم في قياس درجة الحرارة (13)
( .............................................)          .  كل ما لو كتمة ويشغل حصًزا من الفراغ (14)
( ..............................................                 )مادة ليا شكل محدد، وحجم محدد   (15)
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

أكمل الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤال السادس
. .............................................................................................تعتبر الطيور واألسماك من الكائنات    (1)
.  من كائنات حية وعناصر غير حية...................................................................................يتكون   (2)
  . .................................................................................................................من أمثمة الكائنات المنتجة   (3)
.  الغذائية..................................................................تحتوي الشبكة الغذائية عمى مجموعة من  (4)
 . ...............................................................................تحصل الكائنات المنتجة عمى الطاقة من    (5)
  . .........................................................................................................تسبب الفطريات عدوى لمجياز   (6)
.  األرانب.................................................................................إذا اختفى العشب في النظام البيئي   (7)
 . ...................................................................غياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات  (8)
  . ..............................................................................................................................من الكائنات المنتجة    (9)
. ...........................................يزداد عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية (10)
 . ...............................عند ارتفاع درجة الحرارة تتحول الشعاب المرجانية إلى المون  (11)
. ىي مصدر الغذاء الرئيس لمطيور البحرية......................................................................تعتبر (12)
.  األرانب...............................................................................إذا اختفى العشب في النظام البيئي  (13)
 . ..................................................................غياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات (14)
  . .........................................................................................................................من الكائنات المنتجة    (15)
.  تكون جسيمات المادة متقاربة جًدا......................................................................في المادة    (16)
.  لقياس طول الفصل...............................................................................................................نتستخدم   (17)
  . .................................................................كل ما لو كتمة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى   (18)
. ........................................................................................................جسيمات المادة الصمبة تكون    (19)
.  متناىية الصغر..................................................................................................تتكون المادة من   (20)
.   بسرعة وحرية......................................................................................تتحرك جسيمات المادة   (21)
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : السؤال السابع
 (القمر  -   الشمس    ).....................................المصدر الرئيس لمطاقة عمى األرض   (1)
 (المستيمكة -  المنتجة   )  .................................................................العشب من الكائنات    (2)
 (المفترس -  الفريسة    ) .    ..................................................المستيمك األولى ُيسمى   (3)
 (المحممة - المستيمكة  )   .    .........................................................البكتريا من الكائنات    (4)

  
 (الحركة - الطاقة   ).     من الفريسة إلى المفترس.................................................تنتقل  (6)
 (منتج - مستيمك   )  .     ......................................................................................النبات كائن    (7)
 (المستيمكة- المنتجة ).     ........................................................................النسور من الكائنات  (8)
 (االفتراس  - التموث   ).    سمبًيا عمى النظام البيئي .............................................يؤثر   (9)
 (ارتفاع - انخفاض ). الحرارة في ابيضاض الشعاب المرجانية.......................ُيسبب  (10)
 (الماء - البالستيك  ). ............................................من المواد الضارة بالكائنات البحرية  (11)
 (الحركة - الطاقة   ).     من الفريسة إلى المفترس.............................................تنتقل  (12)
 (منتج - مستيمك   )  .     ..................................................................................النبات كائن    (13)
 (المستيمكة- المنتجة ).     ....................................................................النسور من الكائنات  (14)
 (الميزان - الترمومتر  ).   في قياس درجة الحرارة..........................................نستخدم    (15)
 (ثالث -   أربع      ).                 حاالت...............................................المادة ليا   (16)
 (تتباعد -  تتقارب   ).   .....................................................الجسيمات في المادة الصمبة  (17)
 (السائمة - الصمبة  ).     ليا جسيمات مترابطة..................................................المادة   (18)
 (الغازية - الصمبة  ).   ليا جسيمات تتحرك  ِبُحرية........................................المادة   (19)
 (ليس مادة-  مادة  ).   ..........................................................................................جسم اإلنسان  (20)
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

بم تفسر : السؤال الثامن
. تأكل السمحفاة البحرية كثير من المواد البالستيكية (1)
-..............................................................................................................................................................................................  . 
. ُتسبب المواد البالستيكية أضراًرا كبيرة لمكائنات البحرية (2)
-..............................................................................................................................................................................................  . 

ماذا يحدث إذا؟ : السؤال التاسع
. لم تسقط األمطار،  وحدث جفاف في النظام البيئي (1)
-..............................................................................................................................................................................................  . 
. اختفت النباتات من النظام البيئي (2 )
-..............................................................................................................................................................................................  . 

 .لو اختفت الشعاب المرجانية  (1 )
-..............................................................................................................................................................................................  . 

اقترح حمواًل لمشكمة إلقاء المواد البالستيكية في البحار  :السؤال العاشر
(1  ).................................................................................................................................................................................    . 
(2  ).................................................................................................................................................................................     .  

: السؤال الحادي عشر
.  . حدد اسم األداة الموجودة بالشكل واستخداميا- 
  . .................................................................................................: األداة- 
  . ...................................................................................: استخداميا- 

 ( غازية– سائمة –صمبة ) اكتب نوع كل مادة : السؤال الثاني عشر
 
 

 
- ......................................................-     ......................................................   - ...................................................... 
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

   أمام العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤال األول
 (  ✕.                  )  في الشبكة الغذائية يكون النسر مستيمك أولى  (1)
 (  ✕.                                 )  العشب من الكائنات المستيمكة  (2)
  ( ✔.       )  معظم الكائنات الحية جزء من العديد من السالسل الغذائية  (3)
  ( ✔.                  )  مجموعة السالسل الغذائية تكون شبكة غذائية  (4)
  ( ✔.                )  المستيمك األولى يكون من الحيوانات آكمة العشب (5)
  ( ✔.          )  تحتوى الشبكة الغذائية عمى عدد من السالسل الغذائية  (6)
  ( ✔.                    )  دورة انتقال الطاقة في النظام البيئى ال تنتيي  (7)
  ( ✔. )  تتغذى الكائنات الكانسة عمى الكائنات الميتة وتقطعيا إلى أجزاء  (8)
  ( ✔.                 )  الكائنات المنتجة تحصل عمى الطاقة من الشمس (9)
 (  ✕.          )  عندما يتغذى األسد عمى الغزالة، ُيسمى األسد الفريسة (10)
  ( ✔.)  أي تغير في البيئة يؤثر عمى الشبكات الغذائية في النظام البيئي (11)
 (  ✕.        )  سقوط أمطار خفيفة عمى الصحراء يضر بالنظام البيئي  (12)
  ( ✔.    )  غياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات المستيمكة  (13)
  ( ✔.                 )  إذا اختفت النباتات ينيار النظام البيئي بالكامل  (14)
 (  ✕.          )  ال يؤثر الجفاف عمى الشبكة الغذائية أو النظام البيئي  (15)
 (  ✕.                            )  ال يضر الصيد الجائر النظام البيئي  (16)
  ( ✔.    )  ال تستطيع الكائنات البحرية أن ُتفرق بين الطعام والبالستيك (17)
 (  ✕.             )  إبيضاض الشعب المرجانية سببو شدة برودة الماء (18)
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 (  ✕. )  يقل عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية مناسبة (19)
  ( ✔.                        )  فقدان الموطن من أىم أسباب االنقراض  (20)
  ( ✔.       )  ارتفاع درجة حرارة الماء يؤثر عمى الكائنات الحية البحرية (21)
  ( ✔.               )  الشعاب المرجانية مأوى لمعديد من الكائنات الحية (22)
  ( ✔.          )  تؤثر األنشطة التي يقوم بيا اإلنسان سمًبا عمى البيئة  (23)
 (  ✕.          )  سقوط أمطار خفيفة عمى الصحراء يضر بالنظام البيئي (24)
  ( ✔. )  تتأثر جميع الكائنات الحية بالتغيير الذي يحدث لمشبكة الغذائية  (25)
 (  ✕    )   .                     الصيد الجائر ال يضر الكائنات البحرية (26)
 (  ✕   )   .                        المادة الصمبة ليس ليا شكل محدد  (27)
  ( ✔    )   .                      توجد المادة في ثالث حاالت مختمفة  (28)
 (  ✕   )   .               ال يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى أخرى (29)
  (  ✔   )   .                   تتحرك الجسيمات أسرع في المواد الصمبة (30)
 (  ✕   )   .                      كل المواد تتكون من جسيمات متحركة (31)
 (  ✕  )     .                         الصوت من المواد الموجودة حولنا (32)
 (  ✕   )    .               يتكون اليواء من جسيمات مترابطة ومتقاربة (33)
 (  ✕   )    .                              ُيعتبر الماء من المواد الغازية (34)
  ( ✔  )   .            ىناك بعض المواد ال يمكن رؤيتيا بالعين المجردة (35)
 (  ✕    )   .                               األكسجين من المواد الصمبة (36)
  ( ✔.                    )  تتكون المادة من جسيمات متناىية الصغر  (37)
   (✔.                )  يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى حالة أخرى (38)
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                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي: السؤال الثاني
 .                                  ...........................................نموذج يبين تداخل السالسل الغذائية في النظام البيئي    (1)

.                          البناء الضوئي–.            النظام البيئي            - 
.    الشمس–          .الشبكة الغذائية            - 

  .                                  ...........................................................الحيوان الذي يتغذى عمى حيوان آخر ُيسمى      (2)
.    المنتج–.                الفريسة            -  
.    المحمل–.                المفترس            - 

   .                                  ...............................................................تبدأ جميع سالسل الغذاء بمصدر لمطاقة ىي    (3)
. الشمس   –.                 اليواء            -  
.    القمر–.             األكسجين            -  

   .                                  ..........................................................................................................................من الكائنات المحممة    (4)
.   الفطريات  –.                 الفأر            -  
.    الغزالة–.                اأٍلسد            -  

 .                                    كائًنا منتًجا لمغذاء ....................................................يعتبر     (5)
.  النبات  –.                      اإلنسان           - 
.    السمك–.                         الفأر           - 

   .                                  ............................................................المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض ىو    (6)
.    اليواء–.                    النبات            -  
.    التربة–.                  الشمس            -  

 .                                   ىي المسئولة عن إعادة المواد العضوية إلى التربة.............................الكائنات   (7 )
.    المستيمكة–.               الممفترسة            -  
.    آكمة المحوم–.                   المحممة            - 
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   .                                  ..............................................................................................الكائنات التي تسبب العفن ىي    (8)
.     آكالت المحوم–.                الفطريات            -  
.    الرخويات–.            ديدان األرض            -  

   .                                  ...........................................................تنتقل الطاقة عبر األنظمة البيئية عن طريق    (9)
   .الكائنات المستيمكة  –.          الكائنات المنتجة            - 
.    عممية البناء الضوئي–.             اليواء والماء            - 

   .                                  ................................................................نتخمص من الكائنات الميتة عن طريق     (10)
.     الكائنات المستيمكة–.          الكائنات المنتجة            - 
.    عممية البناء الضوئي–          .الكائنات المحممة            - 

   .                                  ..........................................................  ماعداكل ما يأتي من الحيوانات المفترسة   (11)
.  الزرافة  –.                         األسد             - 
.    الثعبان–.                         النسر             - 

 .                                    األرانب  ............................................................إذا اختفى العشب في النظام البيئي  (12)
.    تنمو–.                          تكثر            -  
.    تفرح–.                         تموت            -  

 .                                    كائًنا منتًجا لمغذاء ............................................................................................................يعتبر   (13)
.  العشب  –.                      اإلنسان            - 
.    األسماك–.                         الفأر            - 

   .                                  .............................................................نتخمص من الكائنات الميتة عن طريق     (14 )
.     الكائنات المستيمكة–.             الكائنات المنتجة            - 
.    عممية البناء الضوئي–             .الكائنات المحممة            - 

 .                                   في موت كثير من الكائنات البحرية ...........................................................تتسبب    (15 )
.    األعشاب–.                   األسماك            - 
.    الطحاب–         .المواد البالستيكية            - 
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 .                                   أعداد الكائنات البحرية ....................................................الصيد الجائر يؤدي إلى    (16)
.    نمو–.                    زيادة            -  
.     كثرة–.                   نقص            -  

 .                                    الكائنات الحية....................................................الظروف المناخية المناسبة تسبب    (17)
.    قمة–.                    زيادة            -  
.     موت–.                   نقص            -  

   .                                  ..................................................................................................................من الكائنات المحممة    (18)
.   الفطريات  –.                 الفأر            -  
.    الغزالة–.                اأٍلسد            -  

   .                                  .......................................................  ماعداكل ما يأتي من الكائنات البحرية   (19)
.    نجم البحر–.                  سمكة القرش             - 
.  النسور  –.                        الحوت             - 

 .                                  ...................................إصالح المواطن الطبيعية المتضررة يحتاج إلى وقت  (20)
.  طويل  –.                         قصير            -  
.    بسيط–.                         سريع            -  

 .                                    كائًنا منتًجا لمغذاء ....................................................يعتبر   (21)
.  العشب  –.                      اإلنسان            - 
.    األسماك–.                         الفأر            - 

   .                                  ........................................................الكتاب والقمم والصندوق من أمثمة المواد    (22 )
.   الغازية–.                  الصمبة            -  
.    غير ذلك–.                  السائمة            -  

   .                                  .............................................كل ما لو كتمة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى     (23)
.    كتمة–.                   حجم            -  
.    حالة–.                   مادة            -  
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   .                                  ................................................................  ماعدا كل ما يمي عمى الحالة السائمة  (24)
.    الزيت–.                 العصير            -  
.  اليواء  –.                   الماء            -  

   .                                  .........................................................................................  ماعداكل ما يمي من المواد   (25)
.  الضوء  –.                  اليواء            -  
.    القمم–.                 الشجرة            -  

   .                                  .....................................................................اليواء وبخار الماء من أمثمة المواد    (26)
.   الغازية–.                  الغازية            -  
.    غير ذلك–.                  السائمة            -  

 .                                    تكون متباعدة وتتحرك بحرية ....................................................جسيمات المادة     (27)
.    الصمبة–.                 الغازية               -  
.    غير ذلك–.                 السائمة               -  

   .                                  .........................................................................................تتكون المادة من مجموعة من    (28)
.   الغازات–.               الجسيمات              -  
.    األجيزة–.                األعضاء              -  

   .                                  .............................................................................المادة الموجودة داخل البالون تكون    (29)
.   صمبة–.                  غازية               -  
.    غير ذلك–.                  سائمة               -  

   .                                  .........................................................................................  ماعداكل ما يمي من المواد   (30)
.  الضوء  –.                  اليواء            -  
.    القمم–.                 الشجرة            -  

   .                                  .....................................................................اليواء وبخار الماء من أمثمة المواد    (31)
.   الغازية–.                  الغازية            -  
.    غير ذلك–.                  السائمة            -  
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صوب ما تحتو خط : السؤال الثالث

 ( من الدرجة الثالثة.                             ) أوليالنسر كائن مستيمك   (1)

  (الشمس.       ) القمرتبدأ جميع السالسل الغذائية بمصدر طاقة مثل   (2)

 ( المنتجة.                              ) المستيمكةالعشب من الكائنات  (3)

 ( المتحممة ).                        بعممية التحملالمنتجةتقوم الكائنات   (1)

  (ال تنتيي.                        ) تنتييدورة انتقال الطاقة في البيئة   (2)

 ( المحممة.                             ) المنتجةالفطريات من الكائنات   (3)

 ( المنتجة.                          ) المستيمكةالطحالب من الكائنات   (1)

  (تفيد ).                          النظام البيئيتضراألمطار الخفيفة   (2)

 ( تموت ).                  األرانبتكثراختفى العشب في النظام البيئي  (3)

 ( ىشة ).                                  جًداقويةالنظم البيئية نظم   (1)

 ( سمبيا ).                     عمى البيئةإيجابًياتؤثر أنشطة اإلنسان   (2)

 ( الغازية ).                ليس ليا شكل أو حجم محددالصمبةالمادة   (1)

  (ثالث ).                                    حاالتسبعيوجد لممادة   (2)

 ( الميزان ).                        في قياس الكتمةالترمومترنستخدم   (3)
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 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود : السؤال الرابع
 (ب) (أ)

شبكة غذائية           (1)
الشمس    (2)
كائنات منتجة    (3)

 .                          كائنات تُنتج غذاءىا بنفسيا  - (  3) 
.            مجموعة من السالسل الغذائية المختمفة - ( 1)  
    . المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض - ( 2)  

 
 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 

 (ب) (أ)
الشبكة الغذائية           (1)
النظام البيئي   (2)
المفترس   (3)

 .      الكائن الذي ييجم عمى كائن آخر ويأكمو  - ( 3)  
.         تداخل مجموعة من السالسل الغذائية– ( 1)  
.    ىو عبارة عن كائنات حية وعناصر غير حية– ( 2)  

 
 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 

 (ب) (أ)
النباتات            (1)
النسور    (2)
الفطريات    (3)

 .   من الكائنات المحممة  -   ( 3 )  
.      من الكائنات المنتجة -   ( 1 )  
. من الكائنات المستيمكة -   ( 2 )  
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سمير الغريب .  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب الخامس  الصف  عموممراجعة نوفمبر

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 
 (ب) (أ)

األدخنة           (1)
النظام البيئي    (2)
البالستيك   (3)

 .       ىو عبارة عن كائنات حية وعناصر غير حية - ( 2)  
.       مادة غير سامة وغير قابمة لميضم -  ( 3)  
.  ُتسبب صعوبة تنفس الكائنات الحية -  ( 1)  

 

 

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ) صل من العمود 
 (ب) (أ)

الطاقة           (1)
الجفاف    (2)
اإلنقراض   (3)

 .    ىو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية  -  ( 3)  
.       تنتقل من كائن منتج إلى كائن مستيمك -  (  1) 

.  ُيسبب موت الكائنات الحية -  ( 2)  
 

 

 

 (ب)ما يناسبو من العمود   (أ)صل من العمود 
 (ب) (أ)

المادة الغازية           (1)
المادة السائمة    (2)
المادة الصمبة   (3)

 .     ليس ليا شكل محدد، وليا حجم محدد  - ( 2)  
.       ليا شكل، وحجم محدد -  ( 3)  
.  ليس ليا شكل أو حجم محدد -  ( 1)  
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اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤال الخامس
  (الشبكة الغذائية ).                 مجموعة من السالسل الغذائية المختمفة (1)
 ( الشمس)             .   المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض (2)
 ( المنتجة.                             ) كائنات تُنتج غذاءىا بنفسيا   (3)
  (التحمل ).      عممية تحويل المواد العضوية في إلى عناصر بسيطة (4)
 ( العفن.           ) كائنات دقيقة تنمو مكونة بقًعا خضراء أو رمادية (5)
 
  (الشبكة الغذائية ).              مجموعة من السالسل الغذائية المختمفة (6)
 ( الشمس)            .   المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض (7)
 ( المنتجة.                            ) كائنات تُنتج غذاءىا بنفسيا   (8)
 (االنقراض).             اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية (9)
  (أوعية الخشب ).          أنابيب تنقل الماء من الجذور إلى األوراق (10)
 
 ( البناء الضوئي.         ) عممية يقوم بيا النبات ليصنع غذاءه بنفسو (11)
  (االنقراض ).      ىو اختفاء أو موت نوع من أنواع الكائنات الحية (12)

  (الترمومتر ).                      ُيستخدم في قياس درجة الحرارة (13 )
 ( المادة)             .  كل ما لو كتمة ويشغل حصًزا من الفراغ (14)
 ( الصمبة.                  ) مادة ليا شكل محدد، وحجم محدد   (15)
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أكمل الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤال السادس
 .    المستيمكةتعتبر الطيور واألسماك من الكائنات   (1)
.  من كائنات حية وعناصر غير حية   النظام البيئييتكون    (2)
  .    العشبمن أمثمة الكائنات المنتجة   (3)
.  الغذائيةالسالسل  تحتوي الشبكة الغذائية عمى مجموعة من  (4)
 .    الشمستحصل الكائنات المنتجة عمى الطاقة من   (5)
  .   التنفسيتسبب الفطريات عدوى لمجياز   (6)
.  األرانب  تموتإذا اختفى العشب في النظام البيئي   (7)
 .    المستيمكةغياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات   (8)
  . النباتمن الكائنات المنتجة   (9)
 .    مناسبةيزداد عدد أفراد الكائنات الحية إذا كانت الظروف المناخية  (10)
 .   األبيضعند ارتفاع درجة الحرارة تتحول الشعاب المرجانية إلى المون  (11)
. ىي مصدر الغذاء الرئيس لمطيور البحرية  األسماكتعتبر  (12)
.  األرانب  تموتإذا اختفى العشب في النظام البيئي  (13)
 .   المستيمكةغياب الكائنات المنتجة يؤدي إلى موت الكائنات  (14)
  . النباتمن الكائنات المنتجة   (15)
.  تكون جسيمات المادة متقاربة جًدا  الصمبةفي المادة    (16)
.  لقياس طول الفصل   المترنتستخدم  (17)
  . المادةكل ما لو كتمة ويشغل حيًزا من الفراغ ُيسمى  (18)
   .  متقاربةجسيمات المادة الصمبة تكون   (19)
.  متناىية الصغر  جسيماتتتكون المادة من   (20)
.  بسرعة وحرية  الغازيةتتحرك جسيمات المادة   (21)
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اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : السؤال السابع
 (القمر    -   الشمس.)  ....................................المصدر الرئيس لمطاقة عمى األرض   (1)
 (المستيمكة   -  المنتجة  .) ................................................................العشب من الكائنات    (2)
 (المفترس   -  الفريسة .    )  ..................................................المستيمك األولى ُيسمى   (3)
 ( المحممة- المستيمكة  )   .    .........................................................البكتريا من الكائنات    (4)

  
 (الحركة  - الطاقة  ).     من الفريسة إلى المفترس.................................................تنتقل  (6)
 ( منتج- مستيمك   )  .     ......................................................................................النبات كائن    (7)
( المستيمكة- المنتجة ).     ........................................................................النسور من الكائنات  (8)
 (االفتراس   - التموث  ).    سمبًيا عمى النظام البيئي .............................................يؤثر   (9)
 ( ارتفاع- انخفاض ). الحرارة في ابيضاض الشعاب المرجانية.......................ُيسبب  (10)
 (الماء  - البالستيك. ) ............................................من المواد الضارة بالكائنات البحرية  (11)
 (الحركة  - الطاقة  ).     من الفريسة إلى المفترس.............................................تنتقل  (12)
 ( منتج- مستيمك   )  .     ..................................................................................النبات كائن    (13)
( المستيمكة- المنتجة ).     ....................................................................النسور من الكائنات  (14)
 (الميزان  - الترمومتر ).   في قياس درجة الحرارة..........................................نستخدم    (15)
 ( ثالث-   أربع      ).                 حاالت...............................................المادة ليا   (16)
 (تتباعد  -  تتقارب.   )  .....................................................الجسيمات في المادة الصمبة  (17)
 (السائمة  - الصمبة ).     ليا جسيمات مترابطة..................................................المادة   (18)
 ( الغازية- الصمبة  ).   ليا جسيمات تتحرك  ِبُحرية........................................المادة   (19)
 (ليس مادة -  مادة.   ) ..........................................................................................جسم اإلنسان  (20)
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بم تفسر : السؤال الثامن
. تأكل السمحفاة البحرية كثير من المواد البالستيكية (1)

 .   ألنيا ال تستطيع أن تفرق بين الطعام والبالستيك- 
. ُتسبب المواد البالستيكية أضراًرا كبيرة لمكائنات البحرية (2)

 .  البالستيك مادة سامة وغير قابمة لميضم- 
ماذا يحدث إذا؟ : السؤال التاسع

. لم تسقط األمطار،  وحدث جفاف في النظام البيئي (1)
 . تنيار الشبكة الغذائية، وتموت النباتات والكائنات الحية التي تتغذى عمييا- 
. اختفت النباتات من النظام البيئي (2 )
 . تنيار الشبكة الغذائية، وتموت النباتات والكائنات الحية التي تتغذى عمييا- 
 .لو اختفت الشعاب المرجانية  (1 )
 تموت الكائنات البحرية التي تتغذى عمى الشعاب المرجانية وتتخذ منيا موطًنا   - 

اقترح حمواًل لمشكمة إلقاء المواد البالستيكية في البحار  :السؤال العاشر
    .إعادة التدوير( 1)
      .إعادة االستخدام( 2)

: السؤال الحادي عشر
.  . حدد اسم األداة الموجودة بالشكل واستخداميا- 
 .الترمومتر: األداة- 
 .قياس درجة الحرارة : استخداميا- 

 ( غازية– سائمة –صمبة ) اكتب نوع كل مادة : السؤال الثاني عشر
 
 

 
 

 سائمة    -  صمبة                             -   غازية      - 
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